
 

XIX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy 
Święty Krzyż, 22 września 2018 r. 

O P I S   T R A S Y 

 

Trasa nr 11 - MODRZEWIOWA 
Rudki (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)  
– Stary Cząstków – Pokrzywianka Górna – Stara 
Słupia Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż 

Początek trasy prowadzi drogą asfaltową, bez szlaku, a od Starej Słupi szlakiem czarnym im. J 
Kapuścińskiego (Piórków – Nowa Słupia), a od Nowej Słupi szlakiem niebieskim im. S. Jeżewskiego (Tarłów 
– Święty Krzyż) 

 

 

Dystans 
[km] Punkty trasy Opis punktów trasy 

0,0 Rudki 

 osada o charakterze osiedla miejskiego, nad rzeką Pokrzywianką  
w gminie Nowa Słupia, 

 w 1922 r. na tych terenach odkryto złoża pirytu i powstała kopalnia 
„Staszic”, która była bardzo mocno eksploatowana podczas II wojny 
światowej, po wojnie rozbudowano kopalnię, jak również powstało 
osiedle pracownicze, 

 od lat 50. XX w. do zamknięcia kopalni w 1972 r. wydobywano w niej  
również uran, 

 w latach 80. XX w. wybudowano kościół Matki Bożej Częstochowskiej 

3,0 Pokrzywianka 
Górna 

 nazwa wsi wywodzi się od rzeki przypływającej przez miejscowość. 
Pokrzywianka jest dopływem Świśliny ( zbiornik Wióry) 

8,0 Stara Słupia 

 wieś położona w dolinie rzeki Słupianki, pierwsze wzmianki sprzed 
1269 r., 

 nazwa wsi nawiązuje do słupów w rzece do mocowania sieci przy 
połowie ryb, 

 dawny dwór opata świętokrzyskiego z XVII w., odnowiony na początku 
XX w., zabudowania dworskie otoczone parkiem. 

11,0 Nowa Słupia 

 w okresie rzymskim (II w. p.n.e. - IV w. n.e.) ośrodek starożytnego 
hutnictwa żelaza, 

 osada u stóp Łyśca, miasto (XIV w. – 1869 r.), 
 w centrum późnorenesansowy kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca 

z XVII w., 
 przy trasie na Święty Krzyż(Droga Królewska): Dom Opata z XVIII w., 

Centrum Kulturowo-Archeologiczne, Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana, Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe (II-gie najstarsze w Górach Świętokrzyskich)oraz 
kamienna figura pielgrzyma - św. Emeryka, 

 wejście na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, utworzony  
w 1950 r., powierzchnia: 7.626,45 ha 

14,0 Święty Krzyż  opis „Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze”. 


